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-1-المحاضرة 

مقرر إدارة و تنظيم برامج التربية الخاصة 

Administration of special education 



مفهوم اإلدارة 
CONCEPTUALISATION OF ADMINISTRATION 

ها مثل لعملية تتضمن تنظيم املوارد البشرية و املادية و االستخدام الأ» بأنها ( 2005)عابدين عرفها

توجيه اليط و التنظيم و بأعلى كفاءة و أقل تكلفة ممكنة من أجل تحقيق الهداف من خالل التخط

و الرقابة و التقويم 

11/09/2014Abeer Alharbi 2

(2011،20في مرزا و آخرون ، )



 تنظيم نشاط بشري جماعي يعمل على توجيه اإلمكانات املادية وأ»بأنها ( 2001)مصطفى عرفها

يا كان تزاوله صناعالبشرية وتوظيفها لتحقيق أهداف أي مؤسسة بغض النظر عن النشاط الذي 

ية حر  في العملية اإلدارأأو إداريا أو زراعيا ـو تربويا حيث يمثل االنسان العنصر الساس ي امل
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مفهوم اإلدارة 
CONCEPTUALISATION OF ADMINISTRATION 

(2011،20في مرزا و آخرون ، )



املفاهيميالبعد 

Conceptual

أسس و مبادئ اإلدارة 
البعد السلوكي 

Behavioural

التعامل مع 

املرؤوسين و 

توجيههم نتيجة 

الخبرة 

املهاريأالبعد 

Skilled 

ي املهارات الفنية ف

العملية اإلدارية  11/09/2014Abeer Alharbi 4

مفهوم اإلدارة 
CONCEPTUALISATION OF ADMINISTRATION 

عملية إبداعية خاضعة إلدارة العقل مستهدفة الداء الفعال الناتجة( 2007)شمس الدين و الفقي 
:فهي منظومة ثالثية االبعاد واإلجراءات عن تطوير العمل والقواعد 

(2012في محمد ،) 



اإلدارة التربوية 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

ا و تهدف ولة و فلسفتههي الجهة املسئولة عن رسم السياسة التربوية محددة في ضوء سياسة الد•

(2011مرزا وآخرون )إلى تنمية املجتمع 

نين هي النظام التربوي على مستوى الدولة و ما يحيط به من تشريعات و قوا•

ة ، االجتماعية ، القيم اإلنسانياإلدارة التربوية تهدف للتنمية البشرية وتطوير التعليم و تركز على •

االقتصادية و السياسية 

ل م املجتمع من خالعملية استشارية تنموية منظمة و شاملة تهدف لبناء انسان متكامل وتخد•

(1168، 2011صالح ، )استغالل املوارد البشرية و املادية لقطاع التعليم 
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.ي املنظمات التربويةاإلدارة التربوية هي استخدام النظرية في تفسير و التنبؤ بالظواهر ف

1986KERLINGER

الل ، التعريفات و التصورات التي تعرض رؤية منظمة للظواهر من خاملفاهيميةو النظرية هي مجموعة من البناءات 

تحديد العالقات بين املتغيرات بهدف تفسير والتنبؤ بالظواهر 

•1988GRIFFITHS

ة هي تعميمات لذا فجميع العبارات في النظريعرف النظرية بأنها مجموعة مترابطة مستنتجة من القوانين التطبيقية ،•

.تفسر القوانين التطبيقية و توحد مجاالت موضوع البحث

•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)
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مفهوم اإلدارة التربوية 
CONCEPTUALISATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 



HALPIN AND CROFT ( 1963)

:   من خالل التحليل العاملي صنفا املناخ التنظيمي إلى ست فئات 

االنفتاح 

االستقاللية 

التحكم 

ابوي 

منغلق
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مفهوم اإلدارة التربوية 
CONCEPTUALISATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

(in Lunenburg & Ornstein 2012)



•MINTZBERG 1990 

:  أدوار إدارية هي التالي 10بعد مالحظة منظمة و متعمقة لخص النشطة اإلدارية في •

11/09/2014Abeer Alharbi 8

رئيس صوري قائد ناشر مكون عالقات مفاوض

موزع للموارد مفسر
متعامل مع 

متحدثالفوض ى مراقب

مفهوم اإلدارة التربوية 
CONCEPTUALISATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



اشكال اإلدارة التربوية 
TYPES OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

(وزارة التربية و التعليم )االدرة التعليمية جهاز منظم من عدة مستويات إدارية 

إدارة املنطقة التعليمية حلقة الوصل بين الوزارة و املدارس و تشرف على سير العملية 

التعليمية و في ضوء لوائح وزارة التربية و التعليم 

ل اإلدارة املدرسية وتسعى لحقيق الهداف التربوية و التعليمية إلدارة املنطقة التعليمية من خال

مجموعة من النشطة متمثلة في التخطيط، التنظيم ، التنسيق ، املتابعة و التقويم  

اإلدارة الصفية  تسعى لتحقيق أهداف اإلدارة املدرسية من خالل مجوعة من العمليات و 

املواقف التعليمية التي يحدث فيها تفاعل بين عناصر البيئة التعليمية  
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(26-25، 2011مرزا و آخرون، )



نشاط 
ACTIVITY ONE 

حد اهر سياذا فشل اإلداريين التربويين في تطوير اطر نظرية لتصنيف الظوأ

ذلك من تطور املعرفة في املجال ؟  
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الفكر 

اإلداري 

نظرية التنظيم 

الكالسيكي

علم ما بعد  

السلو  
علم السلو 

العالقات 

اإلنسانية
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االرشاد الصناعي، )
الديمقراطية و 

( التسلطية في العمل

الصراع بين املنظمة 
والفرد، الهداف 

املتبادلة،  

اإلدارة العلمية 
والتنظيم االداريأ

تطور املدرسة 
، العدالة (التعليم)

االجتماعية و املجتمع 
الديمقراطي

•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



تطور الفكر اإلداريأ
IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE THOUGHT

النظرية التنظيمية الكالسيكية •

:  املفاهيم التي قامت عليها •

تركز على إدارة العمل و العاملين :   SCIENTIFIC MANAGEMENTاإلدارة العلمية •

ن تركز بشكل عام على كيفية بناء وتكوي:  ADMINISTRATIVE MANAGEMENTاملنظمة اإلدارية•

املنظمة 
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•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



اإلدارة العلمية
SCIENTIFIC MANAGEMENT 

 TAYLOR 1911تحتوي على املبادئ التالية التي و ضحها •

يقة صول إلى الطرأتحليل الوظيفة العلمي القائم على املالحظة و جمع البيانات بهدف الوأ1.

الوحيدة المثل لعمل كل وظيفة 

اختيار الكوادر ثم تدريبهم وتعليمهم و تطويرهم 2.

وفق مبادئ العملالتعاون اإلداري بين الرؤساء و املرؤوسين من أجل تحقيق أهداف العمل3.

ات بينما خاذ القرارأاالشراف الوظيفي حيث يفترض ان يقوم املدراء بالتخطيط والتنظيم و ات4.

يقوم املوظفين بالعمل 
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•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



التنظيم اإلداري 
ADMINISTRATION MANAGEMENT 

ظمات يم اإلداري يركز على املنعلى عكس اإلدارة العلمية التي تركز على وظائف املوظفين ، فأن التنظ•

•FAYOL 1949ر بالتالي املديعلى خبرته كمهندس يدير شركة كبرى في تنجيم الفحم بفرنسا حدد أدوارأبناءا  :
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تنظيم 

تقديم 

أوامر

تنسيق
تحكم

•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



مبادئ اإلدارة
MANAGEMENT PRINCIPLES 

•FAYOL 1949 مبادئ اإلدارة هي  :

تقسيم العمل1.

السلطة 2.

االنضباط و االلتزام3.

وحدة الوامر4.

( لتحقيق هدف واحد)وحدة التوجه 5.
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•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



(يجب ان ال تطغى املصالح الشخصية على مصلحة العمل)وحدة املصالح الشخصية . 6

(عادلة للعاملين و للمؤسسة ) الجر و التعويضات 7.

التي تؤهلهم املدراء يتحملون كافة املسئولية و لكن يمنحون املوظفين بعض السلطة) املركزية 8.

(للنجاح بمهماتهم

(لةالوامر و الصالحيات و السلطات موضحة لكل موظف في هذه السلس) السلسلة الخطية 9.

(تنظيم املوارد البشرية و املادية) النظام 10.
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مبادئ اإلدارة
MANAGEMENT PRINCIPLES 

•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



العدالة والنصبة . 11

استقرار الكوادر و التزامهم طويل املدى . 12

(تشجيع املوظفين على ابداء املبادرات التي من شأنها تطوير العمل )املبادرة . 13

روح فريق العمل و اإلحساس بالوحدة الجماعية . 14
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مبادئ اإلدارة
MANAGEMENT PRINCIPLES 

•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



تطور املدرسة
SCHOOL IMPROVEMENT 

•NO CHILD LEFT BEHIND (2001)

تقدم سنوي حتوى في هذه املقررات باإلضافة إلى تحقيقهذا القانون يعتمد على قياس الرياضيات و القراءة وتحسين معايير امل•

والقدراتيةقافية مالئم مرتبط بالهداف و االختبارات املخصصة لكل الفئات الفرعية الث

املدرسة تحقيق لتدريس اما نتيجة لهذا القانون فاصبح دورأسابقا كانت اإلدارة املدرسية و السياسة التعليمية تهدف إلى تحقيق ا•

: التعلم و هذا يتم من خالل 

الدعم توفير * توضيح الغرض من التعلم                                           •

 COLLECTIVE LEARNING))تشجيع التعلم الجماعي •

االلتزام بمعايير الوالية و املنطقة التعليمية •

اتخاذ القرارات املستندة على البيانات •
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•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



املجتمع الديمقراطي
DEMOCRATIC COMMUNITY 

•FURMAN & STARRATT (2002) 

اتاحة انطالق الفكار التي تمكن االفراد من الحصول على املعرفة •

سات استخدام التفكر و التحليل الناقد لتقييم الفكار و املشكالت والسيا•

صالح للكل تحديد مسئوليات لألفراد للمشاركة و اتخاذ البدائل و القيام بما فيه•

تضمين العمل لآلخرين و معهم من اجل تحقيق الصالح العام•

تعليمية و ات و املنطقة الالتركيز على قبول و االحتفال باالختالف مع ضرورة التعاون مع املؤسس•

املدارس الخرى 

االنتباه املنظم للمنهج ،  البنية ،  العملية و التدريس •
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•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



العدالة االجتماعية 
SOCIAL JUSTICE 

االجتماعي –قتصادي السعي ملساعدة الطالب لتحقيق نفس النتائج بغض النظر عن مستواهم اال•

ملوارد املتكافئة ، الخلفية الثقافية و العرقية ، نوع القصور وذلك من خالل الفرص و ا
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•(IN LUNENBURG & ORNSTEIN 2012)



خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

اإلجراءات  عناصر اإلدارة  الفترة 

بأ يتنمن العلى لألسفل ،  الفرد
ية ، بالنتائج ،  القوانين ، إدارة قهرأ

اقتصاد مستقل ، رسمية 

، القيادة ، التنظيم
اإلنتاجية و العملية ،  

أة السلطة،  اإلدارة و املكاف
و البنية 

 نظريات التنظيم
الكالسيكية 
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خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

اإلجراءات  عناصر اإلدارة  الفترة 

في جميع االتجاهات ، مجموعات 
بأةمتن/غير متوقعةمنظمة ،  نتائج

، معايير املجموعة ،  مجموعات 
ير تشاركية و اجتماعية و نفسية غ

رسمية 

التنظيم ،  القيادة ،
اإلنتاجية ، العملية ،  

أة السلطة ، اإلدارة و املكاف
و البنية 

طريقة العالقات 
اإلنسانية 
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خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

اإلجراءات  عناصر اإلدارة  الفترة 

رية ،  نظاملؤامرة الالشعورية ، بنية املنظمات: القيادة 
ة االلتزام و التبعية ، القيادة ثالثية االبعاد ،  نظري

التوقعات ،  القيادة الظرفية ، نظرية االحتماالت ، 
م املغلق ، النظا–مصفوفة اإلدارة ، املناخ املنفتح 

(   X & Y)     الرباعي ، الدافعية ، نظرية 
نظرية النظام االجتماعي ، الحاجة الهرمية ، االدرا  

ة المثل للفرد و املنظمة، النظمة التعاونية ، عملي
االنصهار 

جميع العناصر مراعاة
ادة مع التركيز على القي

املحتملة ، الثقافة ،
القيادة املتحولة ، 

نظرية النظم  

طريقة علم السلو 
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خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

اإلجراءات  عناصر اإلدارة  الفترة 

االجتماعية ، املجتمع الديمقراطي ،العدالة
املتحولة ، منظمات اقيادةتطور املدرسة ، 

يادة التعلم ، إعادة هيكلة املنظمات ، نظرية الق
رية املتآلفة ، الجنس و العرقية و الطبقة ، نظ

الحداثة و النظرية الناقدة ، مابعد

ي املفاهيم املتداخلة ف
تطوير املدرسة ،  

، املجتمع الديمقراطي
االجتماعية ، العدالة

ادة مع التركيز على القي
ير و املفاهيم الطارئة غ

التقليدية 

طريقة علم ما بعد 
السلو  
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النشاط الثاني 
ACTIVITY TWO 

ت هاراناقش بعض الباحثين مفهوم اإلدارة في ضوء املهارات الشخصية وامل•

تعتقدين أنه الهم و ماهي مبرراتك  في هذا الرأي ؟فأيهماالعلمية 
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اإلدارة 

علم 

اإلدارة 

فن 

اإلدارة علم 

وفن
اإلدارة 

تنظيم 
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خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

(2009، القنبعي)



ترتبط اإلدارة باملؤسسات و الجماعات •

اإلدارة عملية منظمة •

اإلدارة عملية هادفة•

اإلدارة تمارس في كافة التخصصات و املجاالت •

اإلدارة تمارس على جميع املستويات •

.اإلدارة توجه سلو  الفراد لتحقيق اهداف املؤسسات•

اإلدارة توظف اإلمكانات البشرية و املادية لتحقيق أهدافها  •
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خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

(2012محمد ،)



اإلدارة تحقق التعاون و التنسيق و التكامل بين الفرد واملؤسسة •

(توجيه و رقابة-تنسيق–تنظيم -تخطيط)اإلدارة تقوم بمجموعة عمليات •

اإلدارة عملية انتقاء لفضل الكفاءات و توزيع الدوار عليهم•

اإلدارة تتأثر باملتغيرات االجتماعية و االقتصادية و السياسية •

اإلدارة جوهرها اتخاذ القرارات •
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خصائص اإلدارة 
ADMINISTRATION CHARACTERISTICS 

(2012محمد ،)



أنماط اإلدارة 
ADMINISTRATION PATTERNS 

:ترتكز السلطة  في منظمة واحدة دون التشار  مع جهة أخرى CENTRALISATIONاإلدارة املركزية •

11/09/2014Abeer Alharbi 29

ها 
زات

مي
م تفادي تداخل السلطات •

توفير مادي •

تحقيق العدالة •

س ي و توفير االستقرار املنهي و النف•

املادي 

 تقض ي على االزدواجية في املهام•

ها 
ات

بي
سل

انعدام الحكم الذاتي •

ات تجاهل االختالفات بين املجتمع•

تعطل عملية اتخاذ القرارات •

قية تضعف العالقة بين املؤسسة وب•

مؤسسات املجتمع 

(2012محمد ،)



أنماط اإلدارة 
ADMINISTRATION PATTERNS 

ترتكز السلطة  في منظمة واحدة مفوضة و منتخبة دون تدخل DECENTRALISATIONاإلدارة الالمركزية •
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ها 
زات

مي
م االعتراف بالحاجة للمساعدة•

سرعة اتخاذ القرار•

تحقيق مبدأ الديمقراطية •

تخفيف العبء عن املدير•

تدريب العاملين على تحمل •

املسئولية 

رفع مستوى كفاءة العاملين •

ها 
ات

بي
سل

؟•

(2012محمد ،)



أنماط اإلدارة 
ADMINISTRATION PATTERNS 

:املشاركة الفعالة من قبل الجميع في العملية اإلدارية و أسسها   DEMOCRATICاإلدارة الديمقراطية  •
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تشجيع الفردية و التعامل بكرامة 

تنسيق الجهود

املشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد السياسات

تكافؤ السلطة مع املسئولية 

التعرف على االستعدادات و القدرات وتحديد املسئوليات 

عمومية الفكار و تقديم املصلحة العامة على الخاصة 

تحقيق التواصل 

(2012محمد ،)



أنماط اإلدارة 
ADMINISTRATION PATTERNS 

:املفوضة من سلطة أعلى لذا الصالحيات جميعها لديها و أسسها    AUTOCRATICاإلدارة االوتوقراطية •
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السلطة من اعلى لسفل 

الفصل بين التخطيط و التنفيذ

الوالء للرؤساء 

االلتزام بتنفيذ تعليمات السلطات

التركيز على الجوانب املعرفية و اهمال الجوانب الخرى 

الحزم و االنضباط

ندرة االجتماعات الدورية 
(2012محمد ،)



أنماط اإلدارة 
ADMINISTRATION PATTERNS 

وأشخصية متسامحة و طبيعية وصالحيات فردية قائمة على الحرية املطلقة  PERMISSIVEاإلدارة املتساهلة •

:أسسها 
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حرية مطلقة 

تنعدم روح العمل الجماعي املشتر 

االجتماعات غير منتظمة وبدون اجندة لها  

انعدام فرصة تبادل الخبرات 

ال يتم حل الخالفات 

ال يضبط الحضور و الغياب 

انخفاض روح االنتماء 
(2012محمد ،)
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دار : ، الرياض 2اإلدارة و االشراف في التربية الخاصة ، الطبعة ( 2012)محمد ، عبدالصبور •
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في مجال إدارة التربية الخاصة ، الطبعة الولى ، 
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